
  
 
 

 

 

 

ការណែនាំអាំពីជាំងឺ 
COVID-19 
សម្រាប់ឧសាហកម្ម៖ 

សសវាណែទាំផ្ទា ល់ខ្ល នួណែលបាន
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ថ្ែៃទី 20 ណខ្តុលា ឆ្ន ាំ 2020 
 
 
ការណែនាំននេះត្រវូបានរចនន ើងន ើម្បីន េះត្ាយណនែក 
និងសកម្មភាពណ លន ើកនៅទូទាំងរ ឋ។   ៉ុណនែ  
ម្ន្រនែ ីស៉ុខាភិបាលកន ុងមូ្ល ឋ នអាចអន៉ុវរែចា ់រងឹរ៉ុ៉ឹង
 ណនែម្នទៀរត្ស តាម្លកខខែឌ ជាំងរឺាររារកន ុងរាំ ន់, 
 ូនចែេះ
និនោជកគួរណរ ញ្ជា ក់ពីនោលននោបាយន ើកមូ្ល ឋ នណ 
លពាក់ពន័ធនងណ រ។ 



 

ទិែឋភាពទូសៅ 
កាលពីថ្ងៃទី 19 ម្ីន ឆ្ែ ាំ 2020 កនលងនៅ ម្ន្រនែ ីស៉ុខភាពាធារែៈត្ ចាំរ ឋ 
និងត្ ធានម្នទ ីរស៉ុខភាពាធារែៈថ្នរ ឋ California បាននចញ ទ ញ្ជា មួ្យរត្ម្ូវឲ្យត្ ជាជនរ ឋ 

California ភាគនត្ចើនសត្ាកនៅនទេះ ន ើម្បីទ ់ាា រ់ការឆ្លងរាល លថ្នជាំងឺកូវ ី-19 
កន ុងចាំនោម្ត្ ជាជន។ 

នគនៅមិ្នទន់ ឹងចាស់អាំពីនល  េះពាល់ថ្នជាំងឺកូវ ី-19 នៅនលើស៉ុខភាពត្ ជាជនរ ឋ California 
ថាោ ងោននេះនទ។ ជាំងឺណ លបានរាយការែ៍ម្កានតាាំងពីកត្មិ្រត្ាល 

(អែកខលេះព៉ុាំាននរាគសញ្ជា អវ ីនាេះ) រហូរ ល់កត្មិ្រជាំងឺធ្ៃន់ធ្ៃរណ លអាច ោែ លឲ្យាល  ់។ 
ត្កមុ្ជាក់លាក់មួ្យចាំនួន រមួ្ទាំងម្ន៉ុសសវយ័ចាំោស់អាយ៉ុ 65 ឆ្ែ ាំន ើងនៅ 

និងអែកណ លានាែ នភាពនវជាាន្រសែ ត្ ចាំកាយធ្ៃន់ធ្ៃរ  ូចជាជាំងឺន េះ ូង ឬសួរ 
ឬជាំងឺទឹកននម្ណនែម្ជាន ើម្ កាំព៉ុងត្ ឈម្នឹងហានិភ័យខពស់ថ្នជាំងឺហរ់ ងហក់ធ្ៃន់ធ្ៃរ 

និងរត្ម្ូវឲ្យចូលសត្ាកពាបាលកន ុងម្នទ ីរនពទយ។ 

ការចម្លងទាំនងជានឹងនកើរាននៅនពលម្ន៉ុសស  េះពាល់ជិរសែ ិទធ 
ឬសែ ិរនៅរាំ ន់ណ លម្និានខយល់នចញចូលលែ  ជាមួ្យនឹងអែកណ លបានឆ្លងវរី៉ុស 

ន ើនទេះជាអែកននេះព៉ុាំាននរាគសញ្ជា អវ ី ឬព៉ុាំទន់នលចនចញនរាគសញ្ជា ក៏ន យ។ 

ខែៈននេះ នៅមិ្នទន់ានព័រ៌ានចាស់ការសែ ីអាំពីចាំនួន និងអត្តាថ្នជាំងឺកូវ ី-19 តាម្ត្កមុ្អាជីព 
ឬឧសាហកម្ម រមួ្ទាំងកន ុងចាំនោម្កម្មករនិនោជិរនហ ឋ រចនសម្ព ័នធសាំខាន់ៗនៅន ើយននេះនទ។ 

កនលងម្កននេះានការន្ុេះន ើងនត្ចើននលើកថ្នជាំងឺតាម្ ោែ កណនលងនធ្វ ើការននណ ល ង្ហហ ញឲ្យន ើញថាក
ម្មករនិនោជិរកាំព៉ុងត្ ឈម្នឹងហានិភ័យថ្នការឆ្លង ឬការចម្លងជាំងឺកូវ ី-19។ 

ឧទហរែ៍ថ្នកណនលងនធ្វ ើការទាំងននេះ រមួ្ានម្នទ ីរនពទយ កណនលងនែល់នសវាណងទាំស៉ុខភាពរយៈនពលណវង 
ពនធនោរ នលិរកម្មម្ហ  ូអាហារ ឃ្ល ាំងទាំនិញ នរាងចត្កណកថ្ចែាច់ នភាជនីយ ឋ ន 
និងហាងលក់នត្គឿងនទសននសងៗ។ 

ន យារានការណកណត្ នលើ ទ ញ្ជា សត្ាកនៅនទេះ 
វាជាការចាំបាច់ោស់ណ លត្រូវចរ់រាល់វធិានការណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន 

ន ើម្បីធានស៉ុវរែ ិភាពជូនកម្មករនិនោជិរ និងាធារែជន។ 

ការអន៉ុវរែនលើការ ង្ហា រសាំខាន់ៗរមួ្ាន៖ 

✓ ការរកាគាល ររាងកាយកន ុងកត្ម្ិរអរិ រាតាម្អាចនធ្វ ើបាន 

✓ កម្មករនិនោជិរ និងនភញៀវខាងនត្ៅត្រូវនត្ ើត្បាស់របាាំងម្៉ុខ 
(នៅកណនលងណ លម្ិនរត្ម្ូវឲ្យានការការពារនល វូ នងហ ើម្) 

✓ លាងសាែ រថ្ ឲ្យបានញកឹញា ់ និងនធ្វ ើការជូរសាែ រ និងសាល  ់នម្នរាគជាត្ ចាំ 

✓  នោែ េះ ោែ លកម្មករនិនោជិរអាំពីការអន៉ុវរែ ង្ហា រទាំងននេះ 
និងណនែកននសងនទៀរថ្នណននការ ង្ហា រជាំងឺកូវ ី-19។ 

នលើសពីននេះ ជាការចាំបាច់ខាល ាំងណ លត្រូវនត្រៀម្ជានត្សចនូវ ាំនែើរការសម្ត្ស  
ន ើម្បីកាំែរ់រកករែីជាំងឺងមីៗតាម្ ោែ កណនលងនធ្វ ើការ និងន ើម្បីនធ្វ ើអនែរាគម្ទន់នពលនវលា 
នៅនពលរកន ើញករែជីាំងឺទាំងននេះ និងន ើម្បីសហការជាមួ្យអាជាញ ធ្រស៉ុខភាពាធារែៈ 

កន ុងការរារាាំងការឆ្លងរាល លថ្ននម្នរាគ។  

  
  



 

សោលបាំែង 
ឯការននេះនែល់នូវការណែនាំសត្ា ់នសវាណងទាំផ្ទទ ល់ខល នួណ លបានពត្ងីក ណនែម្ 
រមួ្ានការណងទាំផ្ទទ ល់ខល នួណ លរត្ម្ូវឲ្យ  េះម្៉ុខអរិងិជន ូចជា ថ្នទម្៉ុខ ការ កនរាម្ និងជត្ម្េុះនរាម្។ 
ការណែនាំននេះអន៉ុវរែចាំនពាេះការណងទាំសម្ផសស ណសបក នត្គឿងសាំអាង ការជត្ម្េុះនរាម្ន យអគគ ិសនី 
នសវានធ្វ ើត្កចក ជាំនញសលិបៈនលើរាងកាយ ហាងចក់ាក ់និងហាងនចេះត្កវលិ 
និងការពាបាលន យា សា (នៅកណនលងណ លម្ិនានការណងទាំស៉ុខភាព) ។ អាជីវកម្ម 
នៅកន ុងឧសាហកម្មទាំងននេះត្រូវបានន ើកនៅទូទាំងចាំោរ់ថាែ ក់ទាំងអស់ 
  ៉ុណនែ ត្រូវណរអន៉ុវរែតាម្ការណកសត្មួ្លនៅកន ុងការណែនាំននេះ។  

សត្ា ់ព័រ៌ានងមី ាំន៉ុរសែ ីពីលាំ  ថ់្នចាំោរ់ថាែ ក់នខានធ្ី 
សូម្ចូលនៅ លង់នម្សត្ា ់នស ឋកិចចណ លានស៉ុវរែ ិភាព។ 
សូម្ករ់សាគ ល់ថាម្នទ ីរស៉ុខាភិបាលកន ុងមូ្ល ឋ នអាចានលកខែៈ វនិិចឆ ័យរ ៉ឹរ នែ ឹងជាង 
និងការ ិទខ៉ុសៗោែ ។ ណសវ ងរកព័រ៌ានមូ្ល ឋ នកន ុងនខានធ្ីរ ស់អែក។ 

ការណែនាំននេះាននោល ាំែងន ើម្បីោាំត្ទ ល់ រាិែ នណ លាែ រ និងានស៉ុវរែ ិភាពសត្ា ់ ៉ុគគលកិ 

និងអរិងិជន។ អែកកាន់អាជាញ  ័ែណ ត្គឹេះាែ នជាំនួញត្រូវណរទទួលាគ ល់ថា អែកជួល 

ឬភរិកៈគួរណរ នែ ត្ រិ រែ ិការនៅនពលណ លពួកនគបាននត្រៀម្រចួរាល់  ៉ុនោណ េះ 
នហើយអាចអន៉ុវរែ វធិានការស៉ុវរែ ិភាពចាំបាច់ន ើម្បីនែល់ស៉ុវរែ ិភាព និងចាំនពាេះអរិងិជនរ ស់ពួកនគ។ 

ការណែនាំននេះម្ិនាននោល ាំែង កហូរ ឬល៉ុ នចលសិទធិរ ស់ ៉ុគគលកិទាំងលកខនែ ិកៈ  ទ បញ្ារែ ិ 
ឬការចរចជាសមូ្ហភាព និងម្ិន ិរ ល់ននេះនទ ពីនត្ពាេះវាម្ិនរា ់ ញ្ច លូ ទ ញ្ជា ស៉ុខភាពនខានធី្ 

នហើយក៏មិ្នណម្នជាការជាំនួសនូវ ទ បញ្ារែ ិទក់ទងនឹងស៉ុវរែ ិភាព និងស៉ុខភាពណ លានត្ា ់នងណ រ 
 ូចជា Cal/OSHA ឬត្កមុ្ត្ ឹកាភិបាលជាងការ់សក់ និងនត្គឿងសាំអាងរ ឋ California ។1 
រកា ចច ុ បនែភាពនលើការផ្ទល ស់ ត រូចាំនពាេះការណែនាំស៉ុខភាពាធារែៈ និង ទ ញ្ជា រ ស់រ ឋ/មូ្ល ឋ ន 

ពីនត្ពាេះថាាែ នភាពជាំងឺ COVID-19 នៅណរ នែ។ Cal/OSHA ានការណែនាំត្គ ់ត្ជងុនត្ជាយនត្ចើន
ជាងម្៉ុនសដ ីពី នោលការែ៍ណែនាំទូនៅ Cal/OSHA រ ស់ពួកនគនលើ ការការពារ

 ៉ុគគលិកពីនគហទាំព័រជាំងឺកូវ ី-19។ CDC 
ានរត្ម្ូវការ ណនែម្នៅកន ុងការណែនាំសត្ា ់អាជីវកម្មនិងនិនោជក។ 

បសម្រម្ើបម្រាស់របាាំងម្ុខ្ណែលតម្រម្ូវ 

នៅថ្ងៃទី 18 ណខមិ្ង៉ុន កនលងនៅននេះ CDPH បាននចញ ការណែនាំអាំពីការនត្ ើត្បាស់របាាំងម្៉ុខ 
ណ លរត្ម្ូវឲ្យានការនត្ ើត្បាស់ទូលាំទូលាយនូវរបាាំងម្៉ុខសត្ា ់សាជិកថ្នាធារែជន 
និងកម្មករនិនោជិរ នៅត្គ ់ទីតាាំង នត្ម្ើការង្ហរ 
និងាធារែៈណ លានការត្ ឈម្នឹងហានិភ័យខពស់។ ព័រ៌ានលម្ែ ិរណ លរមួ្ានត្គ ់លកខខែឌ រត្ម្ូវ 
និងការនលើកណលង ចាំនពាេះចា ់ទាំងននេះអាចរកបាននៅកន ុង ការណែនាំ។  
 
ការណែនាំអាំពីការពាក់ា ស់រ ស់ CDPH គឺសែ ិរនៅនត្កាម្ការនធ្វ ើ ចច ុ បនែភាព ណនែម្
ន យណនែកនលើការយល់ ងឹណ  វទិាាន្រសែ ចច ុ បនែថ្នការចម្លងវរី៉ុសណ ល ោែ លឲ្យានជាំងឺកូវ ី-19។ 
សូម្ពិនិរយនម្ើលនគហទាំព័ររ ស់ CDPH សត្ា ់ការណកសត្មួ្ល។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/get-local-information/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/General-Industry.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/General-Industry.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/General-Industry.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-business-response.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf


 

ណែនការជាកល់ាក់សម្រាបក់ណនែងស វ្ ើការ 

•  នងា ើរណននការ ង្ហា រជាំងឺកូវ ី-19 នៅកណនលងការង្ហរជាក់លាក ់
ជាលាយលកខែ៍អកសរនៅតាម្ទីតាាំង នធ្វ ើការវាយរថ្ម្លហានិភ័យត្គ ់ត្ជងុនត្ជាយកន ុង
កណនលងនធ្វ ើការ និងកិចចការទាំងអស់ ក៏ ូចជាចរ់តាាំង ៉ុគគលាែ ក់នៅតាម្កណនលងន ើម្បី
អន៉ុវរែណននការននេះ។ 

•  ក់ ញ្ច លូនូវការណែនាំអាំពីការពាក់ា ស់រ ស់ CDPHនៅកន ុងណននការជាក់លាក់សត្ា ់
កណនលងនធ្វ ើការ និង ញ្ច លូនោលការែ៍មួ្យសត្ា ់ត្គ ់ត្គងនលើការនលើកណលង។ 

• រកនម្ើលព័រ៌ានទាំនក់ទាំនងសត្ា ់ម្នទ ីរស៉ុខាភិបាលមូ្ល ឋ ន ណ ល
កណនលងននេះសែ ិរនៅ ន ើម្បីនធ្វ ើទាំនក់ទាំនងព័រ៌ានអាំពីការន្ុេះន ើងជាំងឺកូវ ី-19 
កន ុងចាំនោម្ ៉ុគគលិក ឬអរិងិជន។ 

•  ែត ុ េះ ោែ ល និងនែល់ ាំែឹង ល់កម្មករនិនោជិរ និងរាំោងកម្មករនិនោជិរ 
អាំពីណននការ នហើយនែលភ់ាពង្ហយត្សួលជូនកម្មករនិនោជិរ និងរាំោងរ ស់ពួកនគ 
កន ុងការណសវ ងរកព័រ៌ានណននការ។ 

• នធ្វ ើការវាយរថ្ម្លនទៀងទរ់នលើកណនលងនធ្វ ើការសត្ា ់ការអន៉ុនលាម្តាម្ណននការ 
និងឯការ រចួណករត្ម្ូវនលើភាពខវេះចននល េះណ លរកន ើញ។ 

• អនងារតាម្ នត្គ ់ជាំងឺកូវ ី-19 ទាំងអស់ រចួកាំែរ់ថានរើកតាែ ពាក់ព័
នធនឹងការង្ហរោមួ្យ ណ លអាចជាណនែក ងាហានិភ័យថ្នការឆ្លងនរាគ។ 
នធ្វ ើ ចច ុ បនែភាពណននការតាម្ការចាំបាច់ន ើម្បីទ ់ាា រ់មិ្នឲ្យានករែី ណនែម្។ 

• អន៉ុវរែ ាំនែើរការ និងពិធ្ីការចាំបាច់នន 
នៅនពលានការន្ុេះន ើងថ្នជាំងឺនៅកណនលងនធ្វ ើការ អន៉ុនលាម្តាម្ នសចកែ ីណែនាំរ ស់ 
CDPH និង ទ ញ្ជា  ឬការណែនាំពីម្នទ ីរស៉ុខាភិបាលមូ្ល ឋ ន។ 

• កាំែរ់រកអែកណ ល  េះពាល់ជិរសែ ិទ (កន ុងគាល រត្បាាំមួ្យហវ ីរ ចននល េះនពល 15 នទី 
ន ើងនៅ) ថ្នកម្មករនិនោជិរណ លបានឆ្លង 
រចួចរ់វធិានការ ក់កម្មករនិនោជិរណ លាននរាគសញ្ជា ជាំងឺកូវ ី-19 
 វជិាានននេះឲ្យនៅ ក់ន យណ ក និងអែកណ លបាន  េះពាល់ជិរសែ ិទ។ 

• ជូន ាំែឹង ល់និនោជិកទាំងអស់ជាលាយលកខែអ៍កសរ និងនិនោជកថ្ននិនោជិក
កិចចសនា នែ , ណ លត្ ណហលជាត្រូវបាន  េះពាលជ់ាំងឺកូវ ី-19 និង  រាយការែ៍ពីការន្ុេះ
ថ្នការឆ្លងនៅកណនលងនធ្វ ើការនៅម្នទ ីរស៉ុខាភិបាលកន ុងមូ្ល ឋ ន។ 
សត្ា ់ព័រ៌ាន ណនែម្សែ ីពីទាំនួលខ៉ុសត្រូវរ សន់ិនោជកនត្កាម្AB 685 (ជាំពូក 84, 
លកខនែ ិកៈឆ្ែ ាំ 2020) នោងនៅនលើ ការពត្ងឹងការអន៉ុវរែ និងរត្ម្ូវការរបាយការែ៍
និនោជិក ពី Cal/OSHA និង សាំនួររ ស់និនោជកអាំពី AB 685 ពី CDPH។ 

• ត្ កាន់ខាា  ់នូវនោលការែ៍ណែនាំខាងនត្កាម្។ 
ការខកខានមិ្នបាននោរពតាម្នសចកែ ីននេះអាច ងាឲ្យាននកើរជាំងឺនៅកណនលងនធ្វ ើការ 
ណ លអាចនឹង ោែ លឲ្យានការ ិទ ឬ ក់កត្ម្ិរនលើត្ រិ រែ ិការននសងៗ 
ជា នោែ េះអាសនែ។ 

 
 
 
 
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200AB685
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/AB6852020FAQs.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/AB6852020FAQs.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Employer-Questions-about-AB-685.aspx


 

ម្របធានបទសែេងៗសម្រាប់វគ្គបស ត្ ោះប ត្ លកម្មករនិសោ
ជិត 

• ព័រ៌ានសែ ីពីជាំងឺកូវ ី-19  វធីិ្ ង្ហា រវាពីការឆ្លង នហើយណ លអែកណ លានហានិភ័យខពស ់
ថ្នជាំងឺធ្ៃន់ធ្ៃរ ឬការាល  ់។ 

• ការត្រួរពិនិរយន យខល នួឯងនៅនទេះ រមួ្ទាំងការសនងារសីរ៉ុែហភាព 
និង/ឬការត្រួរពិនិរយនរាគសញ្ជា ន យនត្ ើ នោលការែ៍ណែនាំរ ស់ CDC។ 

• ារៈសាំខាន់ថ្នការមិ្ននធ្វ ើការនៅការោិល័យ 

o ត្ សិនន ើកម្មករនិនោជិរាននរាគសញ្ជា ជាំងឺកូវ ី-19  ូចបាន ពែ៌នន យ CDC 
 ូចជាត្គនុនៅែ  ឬរង្ហរ កែក ង ់ នងហ ើម្ ឬពិបាក ក នងហ ើម្ អស់កាល ាំង 
ាច់ឈឺាច់ ៉ុាំ ឬខល នួ ឈឺកាល ននែើម្បារ់រសអាហារ ឬកល ិន ឈឺ ាំពង់ក 
រឹងត្ចម្៉ុេះឬនហៀរសាំនបារ ឆ្ែល់នពាេះ កអ រួចនង្ហែ រ ឬរាករសូ ឬ 

o ត្ សិនន ើកម្មករនិនោជិរននោជិរត្រូវនគនធ្វ ើនរាគវនិិចឆ ័យន ើញានជាំងឺកូវ ី-19 
នហើយម្ិនទន់ ញ្ច ់ការ ក់ឲ្យនៅ ច់ន យណ កនៅន ើយ ឬ  

o ត្ សិនន ើ នៅកន ុងរយៈនពល 14 ថ្ងៃ 
កម្មករនិនោជិរបាន  េះពាល់នឹងនរោាែ ក់ណ លនគនធ្វ ើនរាគវនិិចឆ ័យន ើញានជាំងឺ
កូវ ី-19 នហើយត្រូវនគចរ់ទ៉ុកថាអាចនឹងចម្លងនរាគ (ឧ. 
កាំព៉ុងសែ ិរនត្កាម្ការ ក់ឲ្យនៅ ច់ន យណ ក)។ 

• ន ើម្បីត្រ  ់ម្កនធ្វ ើការវញិ  នទ  ់ពីកម្មករនិនោជិរទទួលការនធ្វ ើនរាគ
 វនិិចឆ ័យរកជាំងឺកូវ ី-19  នទ  ់ពី ាំនពញតាម្នោលការែ៍ណែនាំរ ស់ CDPH 
សែ ីពីការវលិត្រ  ់នៅនធ្វ ើការ ឬនៅនរៀនវញិ នត្កាយពីការនធ្វ ើនរាគវនិិចឆ ័យរកជាំងឺកូវ ី-
19។ 

• ន ើម្បីស៉ុាំនោ ល់ពនីពទយ ត្ សិនន ើនរាគសញ្ជា រ សពួ់កនគកាន់ណរធ្ៃន់ធ្ៃរ 
រមួ្ានការឈឺច ់រា៉ុ ាំថ្រ៉ៃ ឬណែនត្ទងូ វនងវងាម ររី ឬ ម្៉ុខ ឬ  ូរារ់ន ើងាវ យ។ 
 ចច ុ បនែភាព និងនសចកែ ីលម្ែ ិរននសងៗអាចរកបាននៅនលើនគហទាំព័ររ ស់ CDC។ 

• ារៈសាំខាន់ថ្នការសាែ រថ្ ន យទឹក និងា  ូបានញឹកញា ់ 
រមួ្ានការ ៉ុសលាងនឹងា  ូ រយៈនពល 20  វនិទី 
(ឬន យនត្ ើទឹកអនម័្យសាែ រថ្ ណ លានារធារ៉ុនអតាែ៉ុ លរិច ាំន៉ុរ 60% 
(លែ ាំន៉ុរ) ឬអ៉ុីសូត្ ូបា ែ៉ុ លរិច ាំន៉ុរ 70% 
(ត្ សិនន ើនលិរនលននេះម្ិនអាចទ៉ុកណកបរថ្ ក៉ុារណ លម្ិនានអែកនម្ើល) 
នៅនពលកម្មករនិនោជរិមិ្នអាចន ើរនៅកាន់ឡា ូរ ឬកណនលងលាងថ្   ូចាននៅកន ុង 
នសចកែ ីណែនាំរ ស់ CDC)។ ហាម្នត្ ើទឹកអនម្័យជាមួ្យនម្តាែ៉ុ ល ពីនត្ពាេះវាព៉ុលខាល ាំង 
ទាំងសត្ា ់ក៉ុារ និងម្ន៉ុសសនពញវយ័។ 

• ារៈសាំខាន់ថ្នការរកាគាល ររាងកាយ ទាំងនៅកណនលងនធ្វ ើការ និងនត្ៅនា ងនធ្វ ើការ 
(សូម្អានណនែកអាំពីការរកាគាល ររាងកាយ ខាងនត្កាម្)។  

• ការនត្ ើត្បាស់របាាំងម្៉ុខបានត្រឹម្ត្រូវ រមួ្ាន៖ 

o របាាំងម្៉ុខម្ិនណម្នជាឧ ករែ៍ការពារខល នួ (PPE) ននេះនទ។ 

o របាាំងម្៉ុខម្ិនជាំនួសភាពចាំបាច់សត្ា ់ការរកាគាល ររាងកាយ 
និងការលាងថ្ ញឹកញា ់នទ។ 

o ត្រូវពាក់របាាំងម្៉ុខត្គ នពញពនីលើត្ចម្៉ុេះ និងារ់។ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-hand-sanitizers-consumers-should-not-use


 

o  ៉ុគគលិកត្រូវលាង ឬនត្ ើទឹកអនម័្យសាែ រថ្  នៅម្៉ុននពល និងនត្កាយនពលពាក់ 
ឬណកសត្មួ្លា ស់។ 

o នជៀសវាងយកថ្   េះណភែក ត្ចម្៉ុេះ និងារ់។ 

o ម្ិនត្រូវនត្ ើរបាាំងម្៉ុខណរមួ្យរមួ្ោែ  នហើយត្រូវនបាកសាែ រ 
ឬនបាេះនចលនត្កាយនត្ ើម្ែងរចួ។  

• ព័រ៌ានណ លាននៅកន ុងឯការណែនាំរ ស់ CDPH សត្ា ់ការនត្ ើត្បាស់ា ស់ 
ណ លកាំែរ់កាលៈនទសៈ ណ លា ស់ចាំបាច់ត្រូវពាក់ 
និងការនលើកណលងក៏ ូចជានោលការែ៍ ចា ់ការង្ហរ 
និងការអន៉ុវរែជាក់ណសែ ងណ លនិនោជកបានអន៉ុវរែ 
ន ើម្បីធានការនត្ ើត្បាសា់ ស់ឲ្យបានត្រឹម្ត្រូវ។ 
ការ ែត ុ េះ ោែ លក៏ត្រូវ ញ្ច លូនងណ រនូវនោលការែ៍រ ស់និនោជកនលើរន ៀ ត្គ ់ត្គងអែ
កណ លទទួលបាននលើកណលងមិ្នពាក់របាាំងម្៉ុខ។  

• ធានថាអែកនដល់នសវា អែកនធ្វ ើការ នោែ េះអាសនែ  
ឬអែកជា ់កិចចសនានៅកណនលងននេះក៏ត្រូវបាន នោែ េះ ោែ លឲ្យបានត្រឹម្ត្រូវនៅកន ុង
នោលននោបាយការពារនម្នរាគកូវ ី-19 និងានការនគរ់នគង់ចាំបាច់ និង PPE។ 
ពិភាកាការទទួលខ៉ុសត្រូវទាំងននេះ ជាម្៉ុន 
ជាមួ្យអងគភាពណ លានកម្មករនិនោជិរ ណែែ រ និង/ឬជា ់កិចចសនា។  

• ព័រ៌ាននលើការឈ ់សត្ាកន យានត្បាក់ន ៀវរស 
រ ស់កម្មករនិនោជិរអាចានសិទធិទទួលណ លអាចទទួលបានភាពង្ហយត្សួលណនែកហិរញ្ា
វរថ ុកន ុងអាំ ុងនពលាែ ក់នៅនទេះ។ នម្ើលព័រ៌ាន ណនែម្សែ ីពីកម្ម វធីិ្  រ ឋ ភិបាល
ោាំត្ទការឈ ់សត្ាកឈឺ និងសាំែងកម្មករនិនោជិរសត្ា ់ ជាំងឺកូវ ី-19, 
រមួ្ទាំងសិទធិឈ ់សត្ាកឈឺរ ស់កម្មករនិនោជិរនត្កាម្ចា ់  ការនឆ្ល ើយរ នឹង
នម្នរាគវរី៉ុសកូរ៉ៃោូ ន យនផ្ទែ រនលើត្កមុ្ត្គួារជាចម្បង។  

 

ការពិនិតយ 
និងវធិានការម្រគ្ប់ម្រគ្ងសម្រាប់បគុ្គលាន ក់ៗ  

• ត្រូវពិនិរយកាំនៅ និង/ឬនរាគសញ្ជា នលើ ៉ុគគលិកទាំងអស់ម្៉ុនច ់ននដើម្នធ្វ ើការ និងអែកលក់ 
ឬអែកន  ការម្៉ុនចូលកន ុង រនិវែ។ 
ធានថាអែកនធ្វ ើនរសែ រកនរាគសញ្ជា /វាស់កាំនៅនជៀសវាងការ  េះពាល់ជិរសែ ទិនឹងកម្មករនិ
នោជិរ កន ុងគាល រណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន។   

• ត្ សិនន ើរត្ម្ូវឲ្យានការត្រួរពិនិរយន យខល នួឯងនៅនទេះ 
ណ លជាជនត្ម្ើសសម្ត្ស កន ុងការនែល់វានៅតាម្ទីតាាំង ន យធានថាការពិនិរយ 
ត្រូវបានអន៉ុវរែម្៉ុននពលកម្មករនិនោជិរចកនចញពីនទេះសត្ា ់នវននធ្វ ើការរ ស់ពួកនគ 
នហើយនោរពតាម្ CDC នោលការែ៍ណែនាំ 
 ូចណ លបានពិពែ៌ននៅកន ុងត្ ធាន ទវគគ ែត ុ េះ ោែ លកម្មករនិនោជិរខាងនលើ។ 

• នលើកទឹកចិរែកម្មករនិនោជិរ និងអរិងិជនណ លានជាំងឺ 
ឬាននចញនរាគសញ្ជា ថ្នជាំងឺកូវ ី-19 ឲ្យសត្ាកនៅនទេះ។ 

• និនោជកត្រូវណរនែល់ និងធានថា 
 ៉ុគគលិកនត្ ើត្បាស់ឧ ករែ៍ការពារទាំងអស់ណ លរត្ម្ូវឲ្យនត្ ើ 
រមួ្ទាំងឧ ករែ៍ការពារណភែក នត្ាម្ថ្  និងរបាាំងការពារម្៉ុខនៅនពលចាំបាច់។ 

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fsymptoms-testing%2Fsymptoms.html&data=02%7C01%7C%7C0e663c4f0cba4038919508d7f530e0d9%7C56b731a8a2ac4c32bf6b616810e913c6%7C1%7C0%7C637247462597521114&sdata=%2BFs3zTA%2BLulYN7LUIa%2F%2F41%2BfiWhX7yKYbv9ci6ognOw%3D&reserved=0
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


 

• និនោជកត្រូវពិចរោថាកណនលងោណ លអាចនត្ ើនត្ាម្ថ្ ត្ នភទនបាេះនចលបាន 
ន ើម្បី ណនែម្ ន្រងគ ់នលើការលាងសាែ រថ្  ឬការនត្ ើទឹកអនម័្យសាែ រថ្ ញឹកញា ់ 
ឧទហរែ៍៖ សត្ា ់កម្មករនិនោជិរណ លនធ្វ ើនរសែ រកនរាគសញ្ជា ឲ្យអែក ថ្ទ 
ឬត្គ ់ត្គងវរថ ុននសងៗណ លនគ  េះពាល់ជាទូនៅ។ 
កម្មករនិនោជិរគួរពាក់នត្ាម្ថ្ នៅនពលកាន់វរថ ុណ លត្ ឡាក់ន យារធារ៉ុរាវថ្នរាង
កាយ។ 

• នត្ាម្ថ្ ណ លពាក់នហើយនបាេះនចលគួរណរត្រូវបានពាក់សត្ា ់នសវាកម្មណ លត្រូវការនត្ា
ម្ថ្ ។ ការពាក់នត្ាម្ថ្ គួរណរអន៉ុវរែ ឲ្យត្ស តាម្ការលាងសាែ រថ្ ជាត្ ចាំ និងម្ិន
ណម្នជាការឲ្យការលាងសាែ រថ្ ជាត្ ចាំននេះនទ។ 

• កម្មករនិនោជិរត្រូវណរនៅកន ុងគាល រត្បាាំមួ្យហវ ីរពីអរិងិជន ឬម្ិរែរមួ្ការង្ហរ 
ត្រូវពាក់របាាំងការពារ ណនែម្ (ឧ. របាាំងការពារម្៉ុខ ឬណវ៉ៃនតាស៉ុវរែ ិភាព)  ណនែម្នលើា ស់។ 
 ៉ុគគលិកទាំងអស់គួរណរការ់ នែយ នពលនវលានៅជិរនភញៀវកន ុងចាៃ យត្បាាំមួ្យហវ ីរ។ 

• សូម្ទក់ទងនៅអរិងិជនម្៉ុននពលអនញ្ា ើញម្ក ន ើម្បី ញ្ជា ក់ពីការោរ់ជួ  និងសួរថានរើ
ពួកនគ ឬនរោាែ ក់នៅកន ុងត្គួាររ ស់ពួកនគនចញនរាគសញ្ជា ជាំងឺកូវ ី-19 ឬអរ់។ 
ត្ សិនន ើអរិងិជននឆ្ល ើយរ ជាវជិាាន សូម្កាំែរ់នពលនវលាោរ់ជួ ារជាងមី។ 
ការត្បាត្ស័យទក់ទងណ  ននេះអាចត្រូវបាននធ្វ ើន ើងតាម្រយៈទូរស័ពទ  កម្ម វធីិ្ អ៉ុីណម្ល 
ឬារ ន ើម្បីនត្កើនរំលឹកអរិងិជន ណ លថា 
ពួកនគគួរណរម្កកណនលងសត្ា ់ការោរ់ជួ រ ស់ពួកនគ 
ត្ សិនន ើពួកនគម្ិន ងានត្ោេះថាែ ក់ស៉ុខភាព ល់អរិងិជន ឬ ៉ុគគលិកននសងៗនទៀរនទ។ 
ន ើម្បីអន៉ុវរែណ   ទការត្រួរពិនិរយជាម្៉ុន នហើយនធ្វ ើឲ្យត្បាក ថា 
ានណ   ទគាល ររាងកាយ 
សូម្ពិចរោផ្ទែ កការន ើរចូលនៅោរ់ជួ ផ្ទទ ល់នៅកណនលង។ 

• ត្បា ់អរិងិជនថា ម្ិនានម្ិរែភកែ ិ 
ឬត្កមុ្ត្គួារ ណនែម្នទៀរនឹងត្រូវបានអន៉ុញ្ជា រនៅកន ុងកណនលងននេះនទ 
នលើកណលងណរឪព៉ុកាែ យ ឬអាោពាបាលអម្ជាមួ្យអនីរិជន។ 

• អរិងិជនគួរត្រូវបានពិនិរយសីរ៉ុែហភាព និង/ឬនរាគសញ្ជា នៅនពលម្ក ល់ 
នសែ ើស៉ុាំឲ្យនត្ ើទឹកអនម័្យលាងថ្ 
និងពាក់ា ស់ល៉ុេះត្តាណរានការនលើកណលងនៅកន ុងការណែនាំអាំពីការពាក់ា ស់រ ស់ 
CDPH។ និនោជកានសិទធិ  ិនសធ្មិ្នឲ្យអរិងិជន 
ឬនភញៀវណ លាននរាគសញ្ជា ចូលន ើយ។ 

•  ក់តាាំង ង្ហហ ញសាំែ៉ុ ាំនោលការែ៍ណែនាំសត្ា ់អរិងិជនណ ល
សែ ិរនត្កាម្លកខខែឌ ថ្នការចូល។ នោលការែ៍ណែនាំត្រូវណររមួ្ ញ្ច លូនសចកដ ីណែនាំ
កន ុងការា ស់ នត្ ើទឹកអនម័្យសាែ រថ្  រកាគាល ររាងកាយពីអរិងិជន នហើយពួកនគ
គួរណរនសពវនាយការផ្ទល ស ់ដ រូនៅកាន់ណនែកនដល់នសវាកម្ម។ 
នោលការែ៍ណែនាំគួរណរ ក់ ង្ហហ ញនៅទីតាាំងណ លនម្ើលន ើញចាស់ រមួ្ាននៅតាម្
ត្ចកចូល  ូចជាគាំនូរ ាត្កាម្ និងនធ្វ ើឲ្យានជាលកខែៈឌីជីងល (ឧ. តាម្រយៈអ៉ុីណម្ល)។ 

 
 
 
 
 
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf


 

រសបៀបការស វ្ ើសោយានខ្យល់សេញេូល សាា ត 
និងសាែ បស់ម្សោគ្ 

• ពិចរោន ើក ងអ ចួនៅ នទ ់ពាបាល ត្ សិនន ើអាចនធ្វ ើបាន 
និងនៅកន ុងណ   ទសនែ ិស៉ុខ។  

• ន ើអាចនធ្វ ើនៅបាន  ាំន ើងា ស៉ុីនសាែ រ នសុ ទធខយល់ណ លានត្ សិទធភាពខពស់ 
នធ្វ ើឲ្យត្ នសើរន ើងនូវរត្ម្ងខយល់រ ស់អាោរឲ្យានត្ សិទធភាពខពស់ ាំន៉ុរតាម្ណ លអាច
នធ្វ ើនៅបាន និងនធ្វ ើការណករត្ម្ូវននសងនទៀរន ើម្បី នងា ើន រាិែខយល់ខាងនត្ៅ និ
ងខយល់នចញចូលនៅ រនិវែនធ្វ ើការទាំងអស់។  

• ពិនិរយនម្ើល នគហទាំព័រ CDPH ជានទៀងទរ់សត្ា ់ព័រ៌ានងមីៗសែ ីពីគ៉ុែភាពខយល់ 
និងការណែនាំខយល់នចញចូលសត្ា ់ជាំងឺន យារខយល់នៅកន ុង រនិវែអោរ។ 

• ត្រូវធានថា អែករមួ្ការង្ហរ អែកជួល ី ឬនទេះ អែកជួលរូ  និង/ឬ 
 ៉ុគគលិកបានសត្ម្ សត្មួ្ល និងនត្រៀម្ណននការរចួជានត្សចសត្ា ់ការសាែ រ 
និងកាច រ់នម្នរាគនៅន ើម្ និងច៉ុង ញ្ច ់ថ្ននវននីមួ្យៗ 
និងកន ុងចននល េះនពលានអរិងិជន។ 
នធ្វ ើការសាែ រឲ្យបានហមរ់ចរ់នៅកន ុងកណនលងណ លានចរាចរែ៍ម្ាញឹកខាល ាំង 
 ូចជាកណនលងទទួលនភញៀវ និងកណនលងចូល និងនចញ  ូចជាជនែដ ើរ ជនែដ ើរកាាំ 
និង ង្ហា ន់ថ្ ។ 

• សូម្សាល  ់នម្នរាគថ្នទណ លនត្ ើរមួ្ោែ ឲ្យបានញឹកញា  ់ រមូ្ានាែ នីយការឥែទន 
រ៉ុគិរល៉ុយ នៅអីអងគ ុយនៅកណនលងរង់ចាំ ថ្ ទវ រ ក៉ុងតាក់នភល ើង ទូរស័ពទ  ងគន់អនម័្យ 
និងសាា រលាងសាែ រថ្ ។ 

• វាយរថ្ម្លខយល់នចញចូល អនម្័យ និងភាពាែ រណ លានត្ា ់ 
ត្ពម្ទាំង ាំនែើរការសាែ រ នហើយនធ្វ ើការណកសត្មួ្លកណនលងោណ លចាំបាច់។ 
នត្ ើនលិរនលណ លានចាំោរ់ថាែ ក់ម្នទ ីរនពទយ 
និងានការអន៉ុម័្រពីភាែ ក់ង្ហរការពារ រាិែ ន (EPA) ន ើម្បីលាងសាែ រ 
និងកាច រ់នម្នរាគនៅនលើអវ ីៗណ លអរិងិជន  េះពាល់ រមួ្ាន រ៉ុពាបាល  ងគន ់
នខែ ើយពាក់ជ៉ុាំវញិក នខែ ើយនអា  ថ្ ទវ រ ណគម្រ៉ុ នៅអី ។ល។ 
អន៉ុវរែតាម្ការណែនាំរ ស់នរាងចត្កនលិរនលសត្ា ់រយៈនពលត្រូវទ៉ុកឲ្យនសើម្។ 
នត្ ើារធារ៉ុសាល  ់នម្នរាគណ លានាល កថាានត្ សិទធភាពត្ ឆ្ាំងនឹងនម្នរាគ ងាជាំងឺ 
(emerging viral pathogens) លាយនម្ៅខារ់រាវសាែ រនទេះ (diluted household bleach 
solutions) (លាយ 5ាល  ត្ពាបាយកន ុងចាំែ៉ុ េះទឹកមួ្យហាគ  ុង) 
ឬទឹកអាល់ក៉ុលណ លានជារិអាល់ក៉ុលរិច ាំន៉ុរ 70% លមម្នឹងសាែ រនលើថ្នទ។ 
នែល់ការ ែត ុ េះ ោែ ល ល់ ៉ុគគលិកអាំពីនត្ោេះថាែ ក់គីម្ី 
ការណែនាំរ ស់នរាងចត្កសែ ីពីរន ៀ នត្ ើត្បាស់ រត្ម្ូវការខយល់នចញចូល និងរត្ម្ូវការ 
Cal/OSHA សត្ា ់ការនត្ ើត្បាស់ត្ ក ន យស៉ុវរែ ិភាព។ 
កម្មករនិនោជិរណ លនត្ ើា ស៉ុីនសាែ រ ឬទឹកសាល  ់នម្នរាគគួរណរពាក់នត្ាម្ថ្  និង
ឧ ករែក៍ារពារននសងនទៀរតាម្រត្ម្ូវការរ ស់នលិរនល។ 
អន៉ុវរែតាម្ វធីី្ាន្រសែសាែ រន ើម្បីឲ្យានស៉ុវរែ ិភាពសត្ា ់អែកជាំងឺហឺរណ លណែនាំន យ
ម្នទ ីស៉ុខភាពាធារែៈរ ស់រ ឋ California 
និងន ើម្បីធានឲ្យានខយល់នចញចូលបានត្រឹម្ត្រូវ។ 

• ន យារថ្នទណ លអាចត្ជា បាន  ូចជាកណនលងអងគ ុយរ ស់នៅអី 
ម្ិនអាចកាច រ់នម្នរាគបានន យង្ហយត្សួលនទ  ូនចែេះសូម្ពិចរោត្គ ផ្ទល សទ ិក 
ឬត្ទន ់ណ លអាចនបាេះនចលបាន នហើយលាងសាែ រ ឬនបាេះនចលត្ទន ់ននេះ 
 នទ  ់ពីអរិងិជនាែ ក់ៗនត្ ើរចួ។ 

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHLB/IAQ/Pages/Airborne-Diseases.aspx
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx


 

• ត្   ់ត្  ទាំងអស់នៅតាម្ាែ នីយនធ្វ ើការ 
និងនៅកន ុង នទ ់ពាបាលគួរណរត្រូវបាននគកាច រ់នម្នរាគឲ្យបានត្រឹម្ត្រូវ 
នៅនពលអរិងិជនាែ ក់ៗ នត្ ើរចួ។ 

o សត្ា ់ត្   ់ត្  ណ លម្ិនអាចត្ជា បាន  ូចជា នងាៀ  ឬកថ្ន្រនែ  
ត្រូវលាងសាែ រវាន យនត្ ើទឹកា  ូ នៅែ  ន ើម្បីកាច រ់កាំនទចកាំទី។ លាងជត្ម្េះ 
និងសម្ង រួត្   ់ត្  ឲ្យបានច ់សពវត្គ ់។ 
អន៉ុវរែការ ក់ត្តាាំត្   ់ត្  នៅកន ុងារធារ៉ុរាវសាល  ់នម្នរាគ ណ លបានច៉ុេះ ញ្ា ីនៅ 
EPA ណ លត្រូវបាន ក់ាល កថា ជាថាែ ាំសាល  ់បាក់នររ ីនសិរ នម្នរាគ 
រយៈនពលត្រូវទ៉ុកឲ្យនសើម្  ូចណ លបាន ញ្ជា ក់តាម្នសចកែ ីណែនាំរ ស់អែកនលិរ។ 
រ ស់រ រគួរណរត្រូវបានយកនចញនៅច៉ុង ញ្ច ់ថ្នរយៈនពលត្រូវទ៉ុកឲ្យនសើម្ លាងសាែ រ 
និងសម្ង រួន យត្ក សាែ រ។ 

o សត្ា ់ឧ ករែ៍អគគ ិសនី ូចជាអាំពូលពត្ងីក LED ឧ ករែ៍កាំនៅកណនសង 
និងឧ ករែ៍ណងទាំសម្ផសស ននេះត្រូវលាងសាែ រត្   ់ត្  ជាមួ្យនឹងការបាញ់ 
ឬជូរន ើម្បីយកកាំនទចកាំទីនចញ។ អន៉ុវរែការបាញ់ 
ឬជូរសាែ រកាច រ់នម្នរាគណ លបានច៉ុេះ ញ្ា ីនៅ EPA 
សត្ា ់រយៈនពលត្រូវទ៉ុកឲ្យនសើម្នពញនលញ 
 ូចណ លបានករ់សាគ ល់តាម្ការណែនាំរ ស់អែកនលិរ។ 
ត្រូវនត្ ើន យត្ ងុត្ យ័រែនៅនពលបាញ់ថាែ ាំកាច រ់នម្នរាគ នហើយត្រូវត្បាក ថា 
ឧ ករែ៍រ ស់អែកមិ្នបានន រឌ៉ុយ នហើយក៉ុាំបាញ់ចូលនៅកន ុងម្ ូទ័រ។ 
សត្ា ់នត្គឿងនអ ិចត្រនូិក  ូចជានងន លរ នអត្កង់ថាច់ កាែ រច៉ុច នរន  ញ្ជា  
និងា ស៉ុីន ATM ននេះត្រូវ កនចលនូវភាពកខវក់ណ លអាចនម្ើលន ើញ 
ត្ សិនន ើាន។ អន៉ុវរែតាម្ការណែនាំរ ស់អែកនលិរសត្ា ់នលិរនលសាែ រ 
និងកាច រ់នម្នរាគទាំងអស់។ 
ពិចរោអាំពីការនត្ ើត្បាស់គត្ម្ ណ លអាចជូរបានសត្ា ់នត្គឿងនអ ចិត្រូនិក។ 
ត្ សិនន ើម្ិនានការណែនាំពីអែកនលិរនទ សូម្ពិចរោនត្ ើត្បាស់ការជូរ 
ឬបាញ់អាល់ក៉ុលណ លានជារិអាល់ក៉ុលោ ងនហាចោស់ 60% 
ន ើម្បីកាច រ់នម្នរាគនៅនលើនអត្កង់ថាច់។ 
សម្ង រួថ្នទោ ងហមរ់ចរ់ន ើម្បីនចៀសវាងការហូរារធារ៉ុរាវ។ 

• ន ើម្បីការ់ នែយជាំងឺលីចឹនណន ជាអ ប រា និងជាំងឺ ថ្ទនទៀរណ លទក់ទងនឹងទឹក 
ននេះត្រូវចរ់វធិានការ ន ើម្បីធានថា ត្ ព័នធទឹកទាំងអស់ (ឧ. ត្ ភពទឹកនឹក) 
ានស៉ុវរែ ិភាពកន ុងការនត្ ើត្បាស់ នទ  ់ពីការ ិទទីតាាំងោ ងយូរ។ 

• នៅទីណ លាននត្ ើកត្ាលពូក និងនត្ាម្នខែ ើយ 
ន ើនទេះ ីជាអរិងិជនមិ្នបាននត្ ើក៏ន យ ក៏កត្ាលពូក 
និងនត្ាម្នខែ ើយគួរណរត្រូវបានយកនចញ នហើយណត្គ 
ឬរ៉ុត្រូវបានកាច រ់នម្នរាគោ ងត្រឹម្ត្រូវណ រ។ 
រ៉ុពាបាលត្រូវណរត្រូវបានត្គ ន យត្ក សរ៉ុពាបាលណ លាែ រ កណនសងាែ រ 
ឬត្ក សាែ រ  នទ  ់ពីនត្ ើត្បាស់រចួម្ែងៗ។ 

•  ៉ុគគលិកគួរពាក់នត្ាម្ថ្ ណ លអាចនបាេះនចលបាន នៅនពលណ លន េះកត្ាលពូក 
និងនត្ាម្នខែ ើយ កណនសង និងត្កោរ់សត្ា ់ត្គ អែកជាំងឺណ លបាននត្ ើត្បាស់រចួ 
រមួ្ទាំងភួយ និងត្កោរ់សត្ា ់ត្គ អែកជាំងឺ នទ  ់ពីការពាបាលនីមួ្យៗ។ 
ក៉ុាំរលាស់នខាអាវកខវក់ណ លត្រូវនបាកគក់។  ក់កត្ាលពូក និងនត្ាម្នខែ ើយជាជួរ 
 ក់គត្ម្ ត្ពីនភល ើងនៅខាងនត្ៅកណនលងពាបាលន ើអាចនធ្វ ើនៅបាន 
ន ើម្បីការ់ នែយលទធភាពថ្នការ ាំ ណ កវរី៉ុសនៅកន ុងខយល់អាកាស។ កត្ាលពូក 
និងនត្ាម្នខែ ើយណ លត្ ឡាក់ម្ិនត្រូវនត្ ើម្ែងនទៀរនទ 
រហូរទល់ណរបាននបាកគក់ត្រឹម្ត្រូវន យហាងនបាកគក់ 
ឬ ាំនែើរការនបាកគក់ណ លរមួ្ ញ្ច លូទាំងការត្តាាំកន ុងទឹកោ ងនហាចោស់ 160 
អងាហាវ រនិថ្ហកន ុងរយៈនពលម្ិនរិចជាង 25 នទី។ រកាទ៉ុកត្កោរ់កត្ាលពូក 
និងភួយទាំងអស់ឲ្យាែ រ កណនលងត្គ ជិរ។ 

https://www.cdc.gov/legionella/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html


 

• ន ើអាចនធ្វ ើនៅបាន, ក៉ុាំសាែ រកាំរាលឥ ឋន យនបាសសាែ រ ឬវធីិ្ននសង
នទៀរណ លអាច ាំ ណ កធារ៉ុ ងាជាំងឺចូលនៅកន ុងខយល់បាន ល៉ុេះត្តាណរម្ន៉ុសសទាំ
ងអស់នៅរាំ ន់ននេះានឈ៉ុរ PPE សម្ត្ស ។ នត្ ើា ស៉ុីន ូម្ធូ្លីណ លានរត្ម្ង 
HEPA នៅត្គ ់ទីកណនលងណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន។ 

• ហាម្យកចាំែីអាហារ ឬនភសជាៈចូលនៅកណនលង ឬកន ុង នទ ់ពាបាល។ 

• សាែ ររាំ ន់ ក់តាាំង ង្ហហ ញនលិរនលោ ងយកចិរែទ៉ុក ក់ រមួ្ានទូាននធ្ែ ើ និងទូ
តាាំង ង្ហហ ញទាំងអស់។ យកនចញ និងនបាេះនចលនលិរនល «នធ្វ ើនរសែ » ន ើកចាំហោមួ្យ 
និង ញ្ឈ ់ទាល  ់ននេះ ន ើម្បីជួយការ់ នែយការ ាំព៉ុល។  ណនែម្សញ្ជា នៅរាំ នន់នេះ ន ើម្បី
ត្បា ់អរិងិជនឲ្យ ឹងថារាំ ន់ននេះត្រូវបានសាែ រ និងសាល  ់នម្នរាគជានរៀងរាល់ថ្ងៃ។ 

• នលើកទឹកចិរែ ល់ការនត្ ើត្បាស់ការឥែទន និងត្ ព័នធ ទូទរ់
ន យម្ិនចាំបាច់  េះា ស៉ុីនគិរត្បាក់។ ត្ សិនន ើការទូទរ់តាម្ត្ ព័នធ នអ ិចត្រូនិក ឬ
ការ ម្ិនអាចនធ្វ ើនៅបាន អរិងិជនគួរនធ្វ ើការទូទរ់ជាាច់ត្បាក់ ឬមូ្ល បទន ត្រ
តាម្ជាក់ណសែង។ 

• សូម្ពិចរោ ាំន ើងកាលរ៉ៃបូ ៊ីនែ ា ស៉ុីន នញ្ចញា  ូលាងថ្  និងត្ក ស់ជូរថ្  
និង ណនែម្ា ស៉ុីន នញ្ចញទឹកអនម្័យលាងសាែ រថ្ ម្ិនចាំបាច់  េះ ឬន យសវ យ័
ត្ វរែ ិ។  ត្រូវត្បាក ថា ឧ ករែ៍ ក់ា  ូ  និងឧ ករែ៍ ក់ត្ក សអនម្័យ 
ត្រូវបាន ាំនពញជាត្ ចាំ។ 

•  ាំពាក់រាំ ន់ទទួលនភញៀវ និងកណនលងការង្ហរ ជាមួ្យនលិរនលអនម្័យសម្ត្ស  
ណ លរមួ្ានទឹកអនម្័យលាងសាែ រថ្  និងត្ក សជូរថ្ ។ 

• នែល់ នពលនវលាឲ្យកម្មករនិនោជិរបាននរៀនលាងសាែ រថ្ កន ុងនា ង
នវននធ្វ ើការរ ស់ពួកនគ។ 
ត្រូវ ក់កិចចការជូរសាែ រជាណនែកមួ្យថ្នរួនទីរ ស់កម្មករនិនោជិរ 
កាំ ុងនា ងនធ្វ ើការ។ 

•  ៉ុគគលិកគួរនចៀសវាងការណចករំណលកទូរស័ពទ  នងន លរ ក៉ុាំពយូ ទ័រយួរថ្  រ៉ុក៉ុាំពយូ ទ័រ ប ៊ិច 
និងនត្គឿងនគរ់នគង់ការង្ហរននសងនទៀរ តាម្ណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន។ ម្ិនត្រូវនត្ ើ PPE 
រមួ្ោែ ជា ច់ខារ។ 

•  ណនែម្ពីនលើណ   ទសាែ រ និងកាច រ់នម្នរាគខាងនលើ 
អាជីវកម្មននត្រូវណរអន៉ុវរែតាម្ ចា ់រ ស់ត្កមុ្ត្ ឹកាភិបាលអាំពីការការ់សក់ 
និងនត្គឿងសាំអាងរ ឋ California ណ លានត្ា ់។ 
ក៏ានចា ់ ណនែម្នទៀរអាចត្រូវអន៉ុវរែសត្ា ់អាជីវកម្មនៅថាែ ក់មូ្ល ឋ ន 
ថាែ ក់នខានធ្ីនងណ រ។ 

សោលការែ៍ណែនាំសត ីពីការរកាគ្ាែ តោងកាយ 
• ការម្រពាន៖ ការរកាគាល រណរាែ ក់ឯងគឺម្ិនត្គ ់ត្ោន់
ន ើម្បីការពារការឆ្លងថ្នជាំងឺកូវ ី-19 នទ។  

• អន៉ុវរែ វធិានការែ៍ននន ើម្បីធានបាននូវគាល ររាងកាយោ ងរិចត្បាាំមួ្យហវ ីររវាង 
និងកន ុងចាំនោម្ ៉ុគគលិក និងអរិងិជន នលើកណលងណរកន ុងនពលនែល់នសវាកម្ម 
ណ លត្រូវការទាំនក់ទាំនងជិរសែ ិទធ។ ននេះអាចរមួ្ ញ្ច លូទាំងការនត្ ើត្បាសរ់បាាំងខ័ែឌ  
ឬសញ្ជា គាំនហើញ (ឧ. គាំនូសសញ្ជា  នលើកត្ាលឥ ឋ សក ុ រពែ៌ 
ឬផ្ទល កសញ្ជា ន ើម្បីចងអ ុល ង្ហហ ញនៅកណនលងណ លកម្មករនិនោជិរនិង/ឬអរិងិជនគួរឈរ) 

• រកាគាល ររាងកាយោ ងនហាចោស់ក៏ត្បាាំមួ្យហវ ីរពីរាំ ន់នធ្វ ើការនីមួ្យៗ និង/ឬ 
នត្ ើរបាាំងណ លម្ិនត្ជា  រវាងកណនលងនធ្វ ើការន ើម្បីការពារអរិងិជនពីោែ នៅវញិនៅម្ក 
ត្ពម្ទាំង ៉ុគគលិក។ 

https://www.barbercosmo.ca.gov/
https://www.barbercosmo.ca.gov/


 

• ការោរ់ជួ ណ លនរៀ ចាំម្ិនឲ្យជាន់ោែ ន ើម្បីការ់ នែយការកកសទ េះការទទួលនភញៀវ 
និងធានថាាននពលនវលាត្គ ់ត្ោន់សត្ា ់ការសាែ រ 
និងកាច រ់នម្នរាគឲ្យបានត្រឹម្ត្រូវរវាងការោរ់ជួ រ ស់អរិងិជននីមួ្យៗ។ 
ពិចរោនែល់នសវាកម្ម ល់អរិងិជនរិចជាងម្៉ុនកន ុងមួ្យថ្ងៃ 
ឬពត្ងីកនា ងត្ រិ រែ ិការន ើម្បីឲ្យាននពលនវលានត្ចើនរវាងអរិងិជន 
នហើយផ្ទែ កការន ើរចូលនៅោរ់ជួ ផ្ទទ ល់នៅកណនលង។ 

• ន ើអាច សូម្អន៉ុវរែ នចចកវទិាករ់ន ម្ េះចូលណ  និម្ម ិរ ន ើម្បីធានថា
 ៉ុគគលិកត្រូវបានជូន ាំែឹង នៅនពលអរិងិជនម្ក ល់។ 
នសែ ើឲ្យអរិងិជនរង់ចាំនៅខាងនត្ៅ ឬនៅកន ុងឡានរ ស់ពួកនគ 
ជាជាងជួ ជ៉ុាំោែ នៅកណនលងទទួលនភញៀវ។ 
កណនលងទទួលនភញៀវគួរណរានអរិងិជនាែ ក់កន ុងនពលណរមួ្យ 
ឬកណនលងគួរណរត្រូវបានណកណត្ ន ើម្បីោាំត្ទ ល់គាល ររាងកាយ រមួ្ទាំងការ កនៅអី 
និងា ុង ឬ ក់ពួកវាឲ្យឃ្ល រឆ្ៃ យពីោែ ។ 

• សត្ា ់ត្ រិ រែ ិការនៅខាងនត្ៅហាង ឬអោរ ត្រូវ នងា ើរកណនលងទទួលនភញៀវនៅខាងនត្ៅ 
ណ លអរិងិជនអាចច៉ុេះន ម្ េះចូលបាន 
ខែៈនពលកាំព៉ុងអន៉ុវរែការណែនាំពីគាល ររាងកាយ។ ត្ សិនន ើអាច ត្រូវចរ ់វធិានការ
នៅរ៉ុទទួលនភញៀវ ឬរាំ ន់ននសងនទៀរ ណ លម្ិនអាចរកាគាល ររាងកាយបាន ន ើម្បីការ់
 នែយការ  េះពាល់រវាង ៉ុគគលិក និងអរិងិជន ូចជាកញ្ច ក់ជ័រ (Plexiglas) ឬរបាាំង
ននសងនទៀរ។ 

• សត្ា ់ត្ រិ រែ ិការនៅខាងនត្ៅ  នងា ើរកណនលងសត្ាកនៅទីធាល ខាងនត្ៅណ លាន
 ាំ ូល និងកណនលងអងគ ុយ ណ លធានបាននូវ
ការរកាគាល ររាងកាយតាម្ណរអាចនធ្វ ើនៅបាន។ 

• ត្ សិនន ើអាច ត្រវូចរ់ វធិានការនៅរ៉ុទទួលនភញៀវ ឬរាំ ន់ននសងនទៀរ ណ លម្ិនអាចរកា
គាល ររាងកាយបាន ន ើម្បីការ់ នែយការ  េះពាល់រវាង ៉ុគគលិក និងអរិងិជន
 ូចជាកញ្ច ក់ជ័រ (Plexiglas) ឬរបាាំងននសងនទៀរ។ 

• ពិចរោនែល់ជូនកម្មករនិនោជិរណ លនសែ ើស៉ុាំជនត្ម្ើសណកណត្ ការពវកិចចការង្ហរណ ល 
ការ់ នែយទាំនក់ទាំនងរ ស់ពួកនគ ជាមួ្យអរិងិជន និងកម្មករនិនោជិរននសងនទៀរ 
(ឧទហរែ៍ការត្គ ់ត្គង ារនពើភ័ែឌ  
ឬការត្គ ់ត្គងរត្ម្ូវការរ ឋបាលតាម្រយៈទូរគម្នគម្ន៍) ។ 

• ទម្ទរឲ្យ ៉ុគគលិកនចៀសវាងការច ់ថ្ ោែ  ទងគ ិចកោែ  ់ថ្  ឱ  
ឬការាវ គម្ន៍ត្សន ៀងោែ  ណ លនធ្វ ើឲ្យខូច ល់គាល ររាងកាយ។ 

• នភញៀវម្ិនត្រូវបាននលើកទឹកចិរែឲ្យត្ មូ្លនដ ុាំោែ នៅតាម្កណនលងណ ល
ានចរាចរែ៍ម្ាញឹកខាល ាំង  ូចជា នទ ់ទឹក នល វូន ើរកន ុងអាោរ រាំ ន់បារ កណនលងរង់ចាំ 
និងកណនលង កល៉ុយ ។ល។ 

• ធានថាកម្មករនិនោជិរអាចរកាគាល ររាងកាយនៅកន ុង នទ ់សត្ាក 
ន យនត្ ើរនាំង នងា ើនចាៃ យរវាងរ៉ុ/នៅអី ន ើម្បីណ ងណចកកម្មករនិនោជិរ។ ល។ 
ន ើអាចនធ្វ ើនៅបាន  នងា ើរកណនលងសត្ាកខាងនត្ៅអោរ ន យាន ាំ ូល 
និងការនរៀ ចាំកណនលងអងគ ុយណ លធានឲ្យបាននូវគាល ររាងកាយ។ 
នលើកទឹកចិរែម្ិនឲ្យកម្មករនិនោជិរនធ្វ ើការជួ ជ៉ុាំោែ កន ុងនពលសត្ាក និងធានថាពួក
នគមិ្ន រនិភាគ ឬនឹកន យោម នរបាាំងម្៉ុខនៅចាៃ យត្បាាំមួ្យហវ ីរននេះនទ។ 

• ថ្លរត្ម្ូវកិចចត្ ជ៉ុាំ ៉ុគគលកិ ន ើម្បីធានឲ្យបាននូវគាល ររាងកាយ។ 
នរៀ ចាំការត្ ជ៉ុាំតាម្ទូរស័ពទ 
ឬតាម្រយៈសិកាខ ាលាតាម្អនឡាញសត្ា ់ ៉ុគគលិកនៅត្គ ់កណនលងណ លអាចនធ្វ ើនៅបា
ន។ 



 

ការពិចារ្បណនែម្សទៀតសម្រាប់សសវាណែទាំសម្ផសេ 
និងណែរកាណសែក 
•  ៉ុគគលិកគួរពាក់របាាំងការពារម្៉ុខន ើម្បីការពារណភែក (ន យានគត្ម្ ម្៉ុខ) 
នៅនពលពួកនគនែល់ការពាបាល ល់អរិងិជននៅនលើថ្នទម្៉ុខ 
ឬកណ លម្ិនអាចឲ្យអរិងិជនពាក់គត្ម្ ម្៉ុខបាន។ 

• នត្ាម្ថ្  ណ លអាចនបាេះនចលបាន 
គួរណរត្រូវបានពាក់ត្គ ់នពលណ លកាំព៉ុង នត្ម្ើនសវាកម្មណងទាំសម្ផសស 
និងនៅនពលណ លអន៉ុវរែការសាែ រ និងកាច រ់នម្នរាគនលើរាល់ឧ ករែ៍ និងថ្នទទាំងអស់ 
 នទ  ់ពីការ នត្ម្ើអរិងិជននីមួ្យៗ។ 

• ម្៉ុននពលចកនចញពី នទ ់ ឬរាំ ន់ពាបាល ត្រូវន េះ និងនបាេះនចលនត្ាម្ថ្  
នត្ ើទឹកអនម័្យលាងថ្ កាច រ់នម្នរាគ ឬលាងថ្ ជាមួ្យា  ូ  និងទឹក ឲ្យបានត្រឹម្ត្រូវ 
នហើយត្រូវនត្ ើរបាាំងណ លអាចនត្ ើបានពីម្៉ុន ូចជាកណនសង ឬត្ក សអនម័្យន ើម្បីន ើក 
និង ិទទវ រ នទ ់ពាបាលនៅនពលនពលចកនចញពី នទ ់។ 

• ឧ ករែ៍ណ លនត្ ើបានណរមួ្យ ងត្រូវណរនត្ ើ 
និងនបាេះនចលភាល ម្ៗ នទ  ់ពីនត្ ើកន ុងធ្៉ុងសាំរាម្ណ លានជាជួរ។ 
ធ្៉ុងសាំរាម្គួរណរានគាំរ មួ្យ 
នហើយគួរណរត្រូវបានរត្ម្ង់ជាជួរជាមួ្យងង់បាល សទ ិកណ លអាចនចលបាន។ 

ការពិចារ្បណនែម្សទៀតសម្រាប់សសវាជម្រម្ រោះសោម្សោយ
អគ្គ ិសន ី
• នសវាជត្ម្េុះនរាម្ន យនត្ ើអគគ ិសនីមិ្នត្រូវបានអន៉ុញ្ជា រឲ្យត្ រិ រែ ិការអាជីវកម្មនៅខា

ងនត្ៅហាងនទ ពីនត្ពាេះវាជានីរិវធីិ្រាររារ 
ណ លទម្ទរឲ្យាន រាិែ នអនម័្យណ លានការត្គ ់ត្គងបានត្រឹម្ត្រូវ 
ន ើម្បី ាំនែើរការអាជីវកម្មត្ ក ន យស៉ុវរែ ិភាព។ 

• អែកជាំនញខាងនសវាជត្ម្េុះនរាម្ន យអគគ ិសនីត្រូវណរនត្ ើនត្ាម្ថ្ ណ លអាចនចលបានកន ុ
ងកាំ ុងនពលពាបាលអរិងិជនទាំងត្សងុ។ 
អែកជាំនញខាងនសវាជត្ម្េុះនរាម្គួរពាក់របាាំងការពារម្៉ុខន ើម្បីការពារណភែក 
(ន យានគត្ម្ ម្៉ុខ) នៅនពលពួកនគនែល់ការពាបាល ល់អរិងិជននៅនលើថ្នទម្៉ុខ 
ឬកណ លម្ិនអាចឲ្យអរិងិជនពាក់ា ស់បាន។ 

• អរិងិជនណ លានកណនលងននសងនទៀរត្រូវពាបាលគួរណររត្ម្ូវឲ្យពាក់ា ស់នៅកន ុងនពលកាំ
ព៉ុង នត្ម្ើនសវាកម្ម ត្ សនិន ើអាចពាក់វាបានន យណនែកតាម្ ការណែនាំពាក់ា ស់រ ស់ 
CDPH។ 

•  នងាៀ  ត្   ់មួ្រសក់ ណកវ ក់ម្ជ ុល គួរណរត្រូវបានសាែ រ 
និងសាល  ់នម្នរាគឲ្យបានត្រឹម្ត្រូវរវាងអរិងិជនាែ ក់ៗ។ 
ននេះអាចរមួ្ ញ្ច លូទាំងការនត្ ើត្បាស់ត្   ់រំង្ហ ់នម្នរាគ 
ឬ ក់រ ស់រ រនៅកន ុងងង់ ិទជិរ 
នហើយសាល  ់នម្នរាគនៅកន ុងត្   ់សាល  ់នម្នរាគន យកន ែ ។ 
ងង់មិ្នគួរន ើកន ើងវញិនទ រហូរ ល់វគគពាបាលរ ស់អរិងិជន នទ  ់ច ់ននែើម្។ 

• នៅនពលណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន 
នត្ ើត្   ់សទ ង់ណ លអាចនបាេះនចលបានណ លម្ិនត្រូវការច៉ុង ឬគត្ម្  
ណ លនឹងការ់ នែយចាំែ៉ុ ច  េះពាល់។ ត្ សិនន ើម្ិននត្ ើច៉ុង 
ឬគត្ម្ ថ្នណកវសទ ង់ណ លអាចនបាេះនចលបាន ននេះច៉ុង 
ឬគត្ម្ ថ្នម្ជ ុលរ ស់ត្   ់ជត្ម្េុះនរាម្/ណកវសទ ង់ណ លអាចន េះនចញបានត្រូវណរសាែ រ 
និងកាច រ់នម្នរាគ  នទ  ់ពីអរិងិជនាែ ក់ៗ។ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf


 

• ម្ជ ុលណ លនត្ ើសត្ា ់ឧ ករែ៍ជត្ម្េុះនរាម្ត្រូវណរជាការនត្ ើត្បាស់ណរម្ែងនហើយនបាេះនចល 
នរៀ ចាំនវចខច ់ជាម្៉ុន និងកាច រ់នម្នរាគ 
នហើយនបាេះនចលកន ុងធ្៉ុងណ លន្ុករ ស់ម្៉ុរត្សួចភាល ម្ៗ នទ  ់ពីនត្ ើរចួ។ 
ធ្៉ុងន្ុករ ស់ម្៉ុរត្សួចត្រូវណរនបាេះនចលត្ស តាម្ ទ ញ្ជា កាកសាំែល់ជីវាន្រសែ ។ 

• កាំនៅណ លនលិរន យចរនែអគគ ិសនីឆ្លងការ់ម្ជ ុលឧ ករែ៍ជត្ម្េុះនរាម្គឺម្ិនត្គ ់ត្ោន់ន ើ
ម្បីសាល  ់នម្នរាគនទ។ 

• នត្គឿងសាែ រន យអ ៉ុលត្តាសូនិក  នងាៀ  និងត្   ់ន្ុករ ស់រ រទាំងអស់ 
រមួ្ទាំងណនែកណ លអាចន េះនចញបាន ត្រូវណរសាែ រ 
និងកាច រ់នម្នរាគរវាងអរិងិជនាែ ក់ៗ នោងនៅតាម្ការណែនាំរ ស់អែកនលិរ។ 

   ការពិចារ្បណនែម្សទៀតសម្រាបស់សវាស វ្ ើម្រកេក 
• នសែ ើស៉ុាំឲ្យអរិងិជនលាងថ្ ម្៉ុននពលនធ្វ ើត្កចក។ 

•  ៉ុគគលិកត្រូវពាក់គត្ម្ ម្៉ុខត្គ ់នពលនវលា ឬឧ ករែ៍ ក នងហ ើម្តាម្រត្ម្ូវការ។ 
ត្   ់ជាំនួយ ក នងហ ើម្ត្រូវបាននគរត្ម្ូវឲ្យាននៅកណនលងណ លានខយលម់្ិនត្គ ់ត្ោន់
ន ើម្បីការ់ នែយការ  េះពាល់នត្កាម្ណ នកាំែរ់ថ្នការ  េះពាល់ណ លអាចអន៉ុញ្ជា របាន 
នត្កាម្ាត្តា 8 ណនែក 5155។ កន ុងករែីានការ  េះពាល់នឹងារធារ៉ុគីមី្ 
ននេះានណរត្   ់ ក នងហ ើម្ន យានសាំ ការធារ៉ុគីមី្ត្រឹម្ត្រូវណ លរមួ្ជាមួ្យរ
ត្ម្ងចនត្ាេះសម្ត្ស   ៉ុនោណ េះ ត្រូវបាននត្ ើត្បាស់ ។ 

• នត្ាម្ថ្  ណ លអាចនបាេះនចលបាន 
គួរណរត្រូវបានពាក់ត្គ ់នពលណ លកាំព៉ុង នត្ម្ើនសវាកម្មណងទាំសម្ផសស 
និងនៅនពលណ លអន៉ុវរែការសាែ រ និងកាច រ់នម្នរាគនលើរាល់ឧ ករែ៍ និងថ្នទទាំងអស់ 
 នទ  ់ពីការ នត្ម្ើអរិងិជននីមួ្យៗ។ នៅនពលណ លការសាែ រត្រូវបាន ញ្ច ់ សូម្ ក 
នហើយនបាេះនចលនត្ាម្ថ្  និងនត្ ើទឹកអនម័្យសាែ រថ្ ឲ្យបានត្រឹម្ត្រូវ 
ឬលាងថ្ ជាមួ្យា  ូនិងទឹក។ 

• ការពាបាលត្កចកណ លនធ្វ ើនៅខាងនត្ៅត្រូវកាំែរ់ឲ្យនត្ ើធ្៉ុង/ចនចល័រ 
នហើយត្រូវលាងសាែ រជាមួ្យនឹងថាែ ាំសាែ ររាវណ លបានច៉ុេះ ញ្ា ី EPA 
ណ លបាន ក់ាល កជាថាែ ាំសាល  ់នម្នរាគ ថាែ ាំសាំលា ់ពពួកនសិរ និងវរី៉ុស។ 
សូម្នម្ើលការណែនាំរ សអ់ែកនលិរសែ ីពីកាំហា ់។ 
ការសាល  ់នម្នរាគគួរនធ្វ ើនៅកន ុងហាងនធ្វ ើត្កចក 
នហើយម្ិនគួរនធ្វ ើនៅកន ុង រនិវែខាងនត្ៅ នោែ េះអាសនែន ើយ។ 

• ចន ក់នជើងត្រូវណរកាច រ់នម្នរាគជាមួ្យារធារ៉ុរាវកាច រ់នម្នរាគណ លបានច៉ុេះ ញ្ា ីរ 
ស ់EPA ណ លត្រូវបាននគ ក់ាល កថាជាថាែ ាំសាល  ់បាក់នររ ីនសិរ និងនម្នរាគ។ 
សូម្នម្ើលការណែនាំរ សអ់ែកនលិរសែ ីពីកាំហា ់។ 
ចាំនពាេះការសា នជើងតាម្ឧ ករែ៍ន យនត្ ើទឹកគួច បាាាំងលាងនជើង 
និងការសា នជើងណ លម្និត្រូវការទ៉ុនោ 
ននេះការកាច រ់នម្នរាគត្រូវណរនធ្វ ើោ ងរិច ាំន៉ុរក៏ 10 នទី។ 
ចាំនពាេះបាាាំងត្តាាំនជើងន យម្ិននត្ ើទឹកគួច និងអាង 
ននេះទឹកសត្ា ់ត្តាាំកាច រ់នម្នរាគនៅកន ុងបាាាំង ឬអាងទឹកោ ងនហាចោស់ក៏ 10 
នទី។ ការសា នជើង បាាាំង និងចន ក់នជើងត្រូវណរលាងសាែ រ 
និងកាច រ់នម្នរាគឲ្យបានត្រឹម្ត្រូវ នទ  ់ពីអរិងិជនត្គ ់រ ូ 
នទេះ ីនត្ ើជ័រផ្ទល សទ ិចណ លអាចនបាេះនចលបានក៏ន យ។ 

• ហាងនធ្វ ើត្កចកគួរណរនត្ ើនត្គឿងនគរ់នគង់ណ លអាចនបាេះនចលបាននៅនពលោណ លអាច
នធ្វ ើនៅបាន។ 
រាល់ការនគរ់នគង់ណ លម្ិនអាចនបាេះនចលបានត្រូវណរត្រូវបានកាច រ់នម្នរាគោ ងនពញនល
ញរវាងអរិងិជន 
ន យនោងនៅតាម្នោលការែ៍ណែនាំរ ស់ត្កមុ្ត្ ឹកាភិបាលជាងការ់សក់ 
និងនត្គឿងសាំអាងរ ឋ California ។ 

https://www.dir.ca.gov/Title8/5155table_ac1.html


 

• រាល់វរថ ុណ លនត្ ើត្បាស់បានណរមួ្យ ង  ូចជា ឯការត្ក សការ៉ុង 
ត្ក សខារ់សត្ា ់ខួង និងខារ់ ពាក់ណសបកនជើងសណត្ងកណ លអាចនបាេះនចលបាន 
ត្   ់ណញកត្ាម្នជើង និងរ ស់រ រ ត្រូវណរនត្ ើណរមួ្យ ងគរ់ 
នហើយនបាេះនចលភាល ម្ៗនៅកន ុងធ្៉ុងសាំរាម្ានគត្ម្ ណ ល ក់ជាជួរ។ 

• ន ើម្បីការ់ នែយចាំនួនចាំែ៉ុ ច  េះ សូម្ន េះនធ្ែ ើតាាំងថាែ ាំលា ត្កចកនចញ។ 
កន ុងករែីណ លោម ននធ្ែ ើតាាំងថាែ ាំលា ត្កចក ននេះត្រូវនត្ ើនសៀវនៅរាយពពីែ៌ថាែ ាំលា ត្កចក 
ណ លត្រូវលាងសាែ រ និងកាច រ់នម្នរាគ  នទ  ់ពីអរិងិជនាែ ក់ៗនត្ ើត្បាស់។ 
ត្ សិនន ើនធ្ែ ើតាាំងថាែ ាំលា ត្កចកម្ិនត្រូវបានន េះនចញនទ 
ននេះថាែ ាំលា ត្កចកគួរណរត្រូវបានសាែ រ 
និងកាច រ់នម្នរាគម្៉ុននពល ក់ចូលនៅកន ុងនធ្ែ ើវញិ។ 

• សូម្ពិចរោថានរើអាច ាំន ើងរបាាំងបាល សទ ិករវាង ៉ុគគលិក 
និងអរិងិជនន យានកណនលងទាំននរត្គ ់ត្ោន់ ការ់កណនលងោណ លថ្  
ឬនជើងអាចរអិលនៅពីនត្កាម្ន ើម្បីនធ្វ ើការ ៉ុសខារ់សាំអារត្កចកថ្  ឬនជើង ឬនទ។ 

• អន៉ុញ្ជា រឲ្យអែកនធ្វ ើត្កចកណរាែ ក់គរ់នធ្វ ើការនៅកណនលងនីមួ្យៗ 
នហើយម្ិនអន៉ុញ្ជា រឲ្យអរិងិជនទទួលបាននសវាកម្មនត្ចើនកន ុងនពលណរមួ្យនទ 
 ូចជាការ ៉ុសខារ់សាំអារត្កចកថ្  និងនជើង។ 

• ត្ សិនន ើានកង្ហហ រ  ូចជា កង្ហហ រ ក់នៅនជើង 
ឬជា ់នឹងជញ្ជា ាំងត្រូវបាននត្ ើនៅកន ុងហាង 
ននេះត្រូវចរ់វធិានការន ើម្បីការ់ នែយខយល់បាញ់នៅម្ន៉ុសសាែ ក់នៅម្ន៉ុសសាែ ក់នទៀរ
ន យផ្ទទ ល់ជាអ ប រា។ ត្ សិនន ើកង្ហហ របាន ិទ ឬ កនចញ 
ននេះនិនោជិកគួរណរ ឹងអាំពីនត្ោេះថាែ ក់ថ្នកន ែ ណ លអាចនកើរាន 
នហើយចរ់វធិានការន ើម្បីការ់ នែយវា។ 

• ហាងនធ្វ ើត្កចកគួរពិចរោនធ្វ ើឲ្យត្ នសើរន ើងនូវខយល់នចញចូលណ លានត្ា ់ន ើម្បីរមួ្ 
ញ្ច លូរ៉ុនធ្វ ើត្កចកណ លោម នខយល់នៅកន ុងហាង។ 

 
ការពិចារ្បណនែម្សទៀតសម្រាប់ហាងជាំនញសិ
លែៈសលើោងកាយ ហាងចាកស់ាក់ 
និងហាងសចាោះម្រកវលិ 

• នត្ាម្ថ្  ណ លអាចនបាេះនចលបាន 
គួរណរត្រូវបានពាក់ត្គ ់នពលណ លកាំព៉ុង នត្ម្ើនសវាកម្មចក់ាក់ ឬនចេះត្កវលិ 
និងនៅនពលណ លអន៉ុវរែការសាែ រ និងកាច រ់នម្នរាគនលើរាល់ឧ ករែ៍ និងថ្នទទាំងអស់ 
 នទ  ់ពីការ នត្ម្ើអរិងិជននីមួ្យៗ។ 

•  ៉ុគគលិកត្រូវធានថា ពួកនគលាងថ្ ឲ្យបានាែ រជាមួ្យា  ូ  និងទឹកឲ្យបានសពវ 
ឬនត្ ើទឹកអនម័្យថ្ ភាល ម្ៗម្៉ុននពល ក់ និងនត្កាយនពលន េះនត្ាម្ថ្ ។ 

• ផ្ទែ កនសវាកម្មនចេះត្កវលិ និងចក់ាក់សត្ា ់រាំ ន់ត្រង់ារ់/ត្ចម្៉ុេះ។ 

• នៅអីគួរណរត្រូវបាននរៀ ចាំន ើម្បីធានឲ្យានចននល េះោ ងរិចត្បាាំមួ្យហវ ីររវាងអរិងិជន
នីមួ្យៗ។ ត្គឹេះាែ នគួរពិចរោនលើរបាាំងណ ងណចក 
ឬរនាំង ណនែម្ននសងៗនទៀរនៅទីណ លសម្រម្យ។ 

•  ៉ុគគលិកគួរនែល់នសវាកម្មចក់ាក់ 
ឬនចេះត្កវលិសត្ា ់អរិងិជនណរាែ ក់គរ់កន ុងនពលណរមួ្យ។ 

 



 

ការពិចារ្បណនែម្សទៀតសម្រាប់ការពាបាលសោយា៉ា
សា (សៅកន ុងកណនែងណែលម្និានការណែទាំសុខ្ភាព) 

• នសែ ើស៉ុាំឲ្យអរិងិជនលាងថ្ ម្៉ុននពលនែល់ជូននសវាកម្មោមួ្យ។ 

• ពិចរោពីការផ្ទល ស់ ត រូនលើការនរៀ ចាំរ៉ុពាបាលន ើម្បីោាំត្ទ ល់ណ   ទថ្នការសាែ រ 
និងកាច រ់នម្នរាគ។ ននេះអាចរមួ្ ញ្ច លូទាំងការនត្ ើគត្ម្ ម្៉ុខ ណ លអាចនបាេះនចលបាន 
និង/ឬការពាររ៉ុ កត្ាលរ៉ុ នខែ ើយនអា  និងរ ស់រ រននសងនទៀរ 
ជាមួ្យរនាំងណ លអាចលាងសាែ របាន ូចជានត្ាម្នខែ ើយ ណ លអាចត្រូវបានយកនចញ 
និងជាំនួសវញិរវាងអរិងិជននីមួ្យៗ។ 
របាាំងម្ិនណម្នជាការជាំនួសសត្ា ់ណ   ទថ្នការសាែ រ 
និងការកាច រ់នម្នរាគណ លត្រូវការនទ។ 

• វាយរថ្ម្លថានរើការា សាម្៉ុខ 
ឬការង្ហរនធ្វ ើន យថ្ ននសងនទៀរនៅនលើម្៉ុខនឹងត្រូវបាននែល់ជូនឬនទ។ 
ត្ សិនន ើនែល់ជូននូវនសវាកម្មណ  ននេះ 
សូម្នត្ ើនត្ាម្ថ្ មិ្នណម្នជ័រសត្ា ់ណនែកថ្នការពាបាលននេះ។ 
ការា សាម្៉ុខម្ិនគួរត្រូវបានអន៉ុវរែនទ 
ត្ សិនន ើវារត្ម្ូវឲ្យ កនចញនូវគត្ម្ ម្៉ុខរ ស់អរិងិជន។ 

• នែល់ការពាបាលថ្ ជាណនែកច៉ុងនត្កាយថ្ននសវាកម្ម។ 

•  ៉ុគគលិកគួរលាងថ្ ភាល ម្ៗ  នទ  ់ពី ញ្ច ់នសវាកម្មា សា។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 លកខខែឌ រត្មូ្វ នទ  ់ នស ាំណ លត្រូវគិរពិចរោសត្ា ត់្កមុ្ត្ ជាជនង្ហយរងនត្ោេះ។ 

អែកនែល់នសវាណងទាំផ្ទទ ល់ខល នួត្រូវណរនោរពតាម្សែ ង់ រ Cal/OSHA ទាំងអស ់

នហើយនត្រៀម្ខល នួន ើម្បតី្ កាន់ខាា  ់នូវការណែនាំរ ស់ខល នួក៏ ូចជាការណែនាំពី ម្ជឈម្ែឌ លត្គ ់ត្គងជាំងឺ 

និងការ ង្ហហ រ (CDC) ត្ពម្ទាំង ត្កសួងស៉ុខភាពាធារែៈរ ស់រ ឋ California (CDPH)។ នលើសពីននេះ 

និនោជកត្រូវនត្រៀម្ផ្ទល ស់ ត រូត្ រិ រែ ិការរ ស់ខល នួ ខែៈណ លការណត្ ត្ ួលនលើការណែនាំទាំងននេះ។ 
 

https://www.dir.ca.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdph.ca.gov/programs/cid/dcdc/pages/guidance.aspx
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